
הס בה נזמושכת, בצורת תקופת לאחר
 מנהלת בלבד, המקצועיים בחייה תפקה

 רו־ הבלונדית אילנית הזמרת לאחרונה
 אהבת־חייה. שהוא רושם העושה ש,חד מן

הראשון הרציני הרומן זהו למעשה,

 המשפחתי במוצא להתעניין בלי רומנים
מב אילנית, אבל — לרומן השותף של

מודרנית. לא מאוד היא זו, חינה
ה הישנים הערכים בכל :מאמינה היא

 צעירים כשהיינו חונכנו שעליהם הם,
שכחנו. ואותם ונחמדים,

הפר שחייה מאמינה היא היתר, בין
 אחרות לזמרות ובניגוד שלה, הם טיים

יו כשהיא ברבים. אותם לפרסם שונאת
 שלא הסיכויים כל קיימים לרחוב, צאת

ו נ׳ינס הלבושה בלונדית אותה, תכירו
 מאיפור. נקיים כשפניה טריקו, חולצת

 במקומות מסתובבת שלא ביתי, טיפוס היא
 ומוכנה במספרות, מבלה לא החשובים,

 על וילדים, בית משפחה, יום כל להעדיף
הזוהרת. הקאריירה
 האס כל, קודם :כן אם היא, הבעייה

 ואם זה. את לה להעניק הדוקטזר מוכן
 זאת, לקבל אילנית מזכנה האס — כן

 ואם אחרת. במשפחה פגיעה של במחיר
 באהבה להסתפק :מוכנה היא האס — לא

בלבד. הגדולה
איתי. תסכימו מסובך,

אילנית

מה מבעלה, התגרשה מאז שלה  צח, של
משנה. למעלה לפני

הג אהבתה בה. וקוץ אליה מאי? אלא
 לכלכלה ד״ר שהוא אילנית, של דולה

 רווק. לא קצת הוא הקבלה, בשעות
 ? שואלים אתם מה, אז

 זה אילנית שאת בכך, הוא העניין
לנהל מודרני מאוד זה אמנם היום מטריד.

במדינה
משפט

והנגר ■וסד
 נשלח בפעולה שנלכד כייס

מאסר חודשי ?״<>!
 היה נגד ציון רב־שוטר צייד־הכייסים

 כאשר תל־אביב, ברחובות שיגרתי בסיור
יוסף. דויד ותיק, במכר עינו נתקלה
וסבל בזהירות אחריו עוקב החל הוא

ל מצטרף יוסף כיצד ראה אין־קץ, נות
 שונות, אוטובוס תחנות ליד שונים תורים

מהן. אחת באף עולה אינו אך
 ארוך לתור יוסף דויד הצטרף לבסוף

 כיצד ראה נגר וציון ,92 קו תחנת שליד
נמש ההיצמדות שלפניו. לאיש נצמד הוא
 החל לאחריה ומייד ספורות, שניות כה

במהירות. מתרחק יוסף
 ולכדו עליו הסתער ציון הסתערות.

 שמן. כסף ארנק מידו שמט ויוסף —
הע את העביר מהמידרכה, הרימו השוטר

לתחנה. והארנק צור
ה כי בלהט, יוסף טען השופט בפני

 מעולם היה לא המידרכה, על שכב ארנק
 ליוסף לא להאמין העדיף השופט בידיו.

מאסר. חודשי 16ל־ אותו שלח לנגר, אלא
!־•□,•ד נגד ■דידיס

 — לתיירים התחסשו הבלשיס
חשיש קילו שני ולכדו

 שנכנס הבלונדי בתייר בו, היה נראה
 סונול בתחנת ראובן, ראובן של למסעדתו

ראו משהו. מחפש שהוא בן־צבי, שבדרך
 מעניק שהוא האדיב בשירות הגאה בן,

לשרתו. עליו לעמוד מייד סר ללקוחותיו,
 לשולחנו, ראובן הצטרף ששירתו, לאחר

 קצרה, שיחה לאחר לחברה. לאורח אירח
משות ידידים להם יש כי לשניים התברר

 לרכוש המעוניין ידיד יש לתייר פים:
 המעוניין ידיד יש לראובן ואילו חשיש,
חשיש. למכור

 עבודי ידידו, את הזעיק ראובן מארב.
 קילו עשרה לספק ניאות וזה סולימן,

 הקילו, ל״י 1,500 במחיר משובח חשיש
 בלי לראובן. דמי־תיווך ל״י 200 פלוס

בבקשה. קבלה,
 התייר יומיים. לעוד פגישה נקבעה

 קצת, איחר עבודי בזמן, הגיעו וידידו
הגיע. לבסוף אך

 וכן וידידו, התייר הסתערו משהגיע,
 על במארב, ששכבו נוספים ידידים שני

 שלהם. נוספים ידידים ושני ראובן עבודי,
 אנשי אלא היו שלא — וידידיו התייר
 הארבעה, את עצרו — המרכזי המדור

אסורים. בסמים בסחר אותם האשימו
 עמום השופט־התורן בפני מכות.

הארב את לעצור מרום סמל ביקש זמיר
בהשתיי האשימם החקירה, לתקופת עה

 הנאשמים, מסוכנת. לכנופיית־סמים כות
 ה־ גירסת לכל להד״ם טענו זאת, לעומת

במישטרה. נמרצות הוכו כי קבלו מישטרה,
 לו ידוע לא כי טען, שהתובע לאחר
מ השופט הירפה למכות, באשר מאומה

 ואבו־פארם סאלם עבודי, את שלח הנקודה,
.10ל־ ראובן את ימי־מעצר, לשישה

שראלים בחו״ל י
המשקיע

קיבווגניקיח מחבש
 דחו״ד, שירד ישראלי צעיר

 כמשקיע ,26 בני? ארצה, חזר
! הון בער

ישר שבעלי־הון מטורף: רעיון זה היה
 בידיו ל״י מיליון של הון יסכנו אלים

 ן למטרה — 26 בן חסר־נסיון בחורצ׳יק של
כהפקת־סרט. הזאדדית כה

 ישראלי צעיר כץ סיני היה לוא ואכן,
 לראות אי־פעם זוכה היה אם ספק רגיל,

 השחרחר שסיני אלא בידיו. ל״י מיליון
 לנסוע בצה״ל, שירותו סיום לאחר החליט,
 אלה בימים היה יכול כך, משום לחו״ל.

 כסף כשבידיו זר, כמשקיע ארצה לשוב
סרט. להסקת

 ש- ״ידעתי מונכדות. אפשרויות
 ללמוד והחלטתי לי, תברח לא שדאל

 הייתי ״תמיד השבוע. סיפר בארה״ב,״
הקי אפשרויות שבארץ וידעתי אמבציוזי,

 נחת הוא מוגבלות.״ בגילי לצעיר דום
 לאוניברסיטה, שם נרשם בלוס־אנג׳לם,

 ומינהל־ בסטטיסטיקה ראשון תואר סיים
שני. תואר לקראת עתה לומד עסקים,

 בחב־ לעבודה התקבל לימודיו, תום עם
 ישר־ עם נרחבים קשרים בעלת רת־יצוא

)28 בעמוד (המשך

וצביקה מידית
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? ן ת ח ת מ
ה זמר־הצמרת בין הרומן ק כי ק צ  פי

ת והעיתונאית מידי ר, , או  של בתה שפי
ה העיתונאית ר ר, או או  נמשך שפי

מ למעלה קצרות, בהפסקות־נופש כבר,
 הוא כי רושם לי יש עתה, שנתיים,

הגדול. לטקס ומוכן הבשיל
 גבדדהקומה, וצביקה ד,חתיכית מידית
 יוצרים שערו, באורך איתר. המתחרה

 זאת, למרות וחביב. סימפטי זוג יחדיו
במח הראשונים בשלביו הרומן התנהל

 כל- נלהבו לא מידית של הוריה תרת:
בתם. של החדש למחזר כך

עצ להפגין מירית החליטה לאחרונה
 עברה בית־ההורים, את עזבה היא מאות.

 עט יחד ברמת־אביב, שכורה בדירה לגור
ש הקריינית  פיר־ את אישרה עטרי, שו

ברבים. הרומן סום
 להד צביקה מתכנן המקצועי, במישור

ו החסידי, הזמר בפסטיבל בקרוב פיע
 בארצות־ הופעות לסיבוב לצאת אחר

 שדד הרי נכון, שלי הניחוש אם הברית.
 כך צאתו, לתאריך סמוך יינשאו שניים

 בעלה, אל להצטרף תוכל פיק שגברת
 ירח־דבש עם סיבוב־ההופעות את לשלב
נחמד.

מבדוק.

ם ע ק פ תו מ
שכו שנוע יש זה. ככת רומן. עוד כן/

 נואפים. שכולם שנוע יש מתגרשים. לם
 אני רומנים. מרנינים שכולם שנוע ויש

ז אשמח
 מצליח 33 שנגיל ג׳יימס, פיטר

 שייקספירי היפי כמו להיראות עדיין
 לניים כדי נסך״הכל לארץ נא — צעיר

 כ־ מענודתו חופש לקח הוא קצת. נה
 חוד״מלכו- של נתיאטרוו״הלאומי במאי

השמש. נעיקגות ונא תה,
 אניף הרנה, יודעת לא אני השמש על

 היו נארץ, גילה שהוא אחרים עיקנות
 שימי וחאופנאית הפיזמונאית של אלה
אור. רית

 ניים כאשר חעיקנות את גילח ג׳יימס
 ולא גילח, נקאמרי, בעיניכים כטונ את
חזה. חיום עצם עד מחם ירד

 שימרית ערכה שענר חמישי ניום
שיום לכנוד שלה, נדירת״הגג מסיגה

פיטר

 ועדה קנל־עם נודע ונח להצגה, החזרות
 עם ללונדון לחזור צריך שהיה ג׳יימס, כי

 נארץ להישאר החליט ענודתו, תום
קצת. עוד

 שימרית ילדים. נלי גרוש הוא פיטר
 קול״יש־ איש ורדי, מיעקב — גרושה

נת. עם — ראל
 כאשר לחיי״נצח, נזמנו זכתה שימרית

 תל־אניג של הפולקלור גתולדות נכללה
 שנים, כשנע לפני זח היה :העליזה

 כיום חנגגי, חיים של נישואיו לאחר
 כיאה, הטקט את לחגוג כדי מצפן. איש

 לראות עליזה אורחים חנורת הלכה
 חיח נחדר חשקט פורנוגרפיים. סרטים

סצי נראתה הקיר על ועמוס״מתח. כנד
 חגי״ של ופיח אוראלי, מעמד של נה

 כשלפתע טוג, כל מלא חיח נסרט נורה
אולם: נחורח של צרחה נשמעה  ״אוי, נ

מר.״ זח
 הכניסה שנחשיכה שימרית, זו חיתה

 להפתעתה וגילתה שוקולד, חתיכת לפיה
מר. שהוא


